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EDITAL 
 

 
--------- Dr. José Artur Fontes Cascarejo, Presidente da Câmara Municipal de Alijó:--------------  

--------- Nos  termos  e  para  efeitos  do  disposto  do  número  1  no  artigo  91º  da  Lei  nº  

5-A/2002,  de  11  de  Janeiro,  torna  públicas  as  deliberações  aprovadas  pelo  Executivo  

Camarário  na  sua  reunião  extraordinária  do  dia  25/07/2008. ------------------------------------- 

 

 

««DELIBERAÇÕES  APROVADAS  EM  MINUTA«« 

1. DIVISÃO FINANCEIRA 

 

Presente o resumo do diário da tesouraria referente ao dia 2008-07-24 apresentando um total 

de disponibilidades de € 1.621.374,54 sendo € 1.189.443,96   de dotações orçamentais e € 

431.930,58  de  dotações  não  orçamentais.   

Deliberação: Deliberado tomar conhecimento. 

 

2– DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

 

Presente o ofício de Canelas Pinto e Filhos, Lda., relativo à Empreitada “Sistema de 

Drenagem e Tratamento de Águas Residuais em Alijó – 1.ª Fase – Povoação de Vilar de 

Maçada” sobre Trabalhos a Mais Imprevistos. 

Contém informação da Divisão de Obras e Serviços Urbanos, que se dispensa de transcrição 

na acta pelo que fica rubricada pelos membros presentes. 



 

 

2 

Deliberação: Deliberado por unanimidade concordar com a informação. 

Os Srs. Vereadores eleitos pelo PSD, Dr. Miguel Rodrigues e Eng. Álvaro Heleno 

prestaram a seguinte declaração de voto: 

Em apreciação a este pedido de trabalhos a mais foi por nós feita uma chamada de 

atenção no sentido de que, perante o montante invocado e a percentagem de 25% do 

valor de adjudicação da empreitada que aquele representa, não haverá posteriormente 

possibilidade, com base nos dados actualmente disponíveis, de fazer face aos custos 

acrescidos que eventualmente decorrerão da mudança de localização da ETAR de Vilar 

de Maçada que actualmente está a decorrer. 

O Sr. Vereador Prof. Adérito Figueira agradece a chamada de atenção feita pelos Srs. 

Vereadores do PSD mas não foi, nem será nunca, pretensão desta Câmara fazer obras 

que não sejam em benefício das populações e que legalmente não possam ser 

justificadas. 

 

Presente o ofício de Alfa Ténis, Campos de Ténis, Lda., relativo à Empreitada “Sistema de 

Drenagem e Tratamento de Águas Residuais em Alijó – 1.ª Fase – Povoação de Freixo” sobre 

Trabalhos a Mais Contratuais. 

Contém informação da Divisão de Obras e Serviços Urbanos, que se dispensa de transcrição 

na acta pelo que fica rubricada pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade concordar com a informação. 
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Presente uma informação do Chefe de Divisão de Obras e Serviços Urbanos, referente à 

Empreitada “Sistema de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais em Alijó – 1.ª Fase – 

Povoação de Vilar de Maçada”, na qual solicita a dispensa do estudo de acordo com o n.º3 do 

artigo 45º do Decreto Lei 59/99, de 2 de Março, que se dispensa de transcrição na acta pelo 

que fica rubricada pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade concordar com a informação. 

 

Presente uma informação do Chefe de Divisão de Obras e Serviços Urbanos, referente à 

Empreitada “Sistema de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais em Alijó – 1.ª Fase – 

Povoação de Freixo”, na qual solicita a dispensa do estudo de acordo com o n.º3 do artigo 45º 

do Decreto Lei 59/99, de 2 de Março, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica 

rubricada pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade concordar com a informação. 

 
-------- Para  constar  se  lavrou  o  presente  Edital  e  outros  de  igual  teor  que  vão  ser  

afixados  nos  lugares  públicos  do  costume. -------------------------------------------------------------- 

 

Paços  do  Município  de  Alijó, 29 de Julho de 2008 

 

O Presidente da Câmara 
 

____________________________________________ 

Dr. José Artur Fontes Cascarejo 
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